האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית
המדור ללימודי חוץ

קורס ניהול צאן
הקורס יתמקד בניהול ענף הצאן על תחומיו השונים:
גידול ,ייצור ,גזעים ,פיסיולוגיה ,הזנה ומזונות ,רבייה ,וטרינריה ,מחלות עטין ושגרת חליבה ,מחלות
מטבוליות של צאן ,עיבוד חלב ,ניהול כלכלי ושיווק תוצרת.
במסגרת הקורס ישולבו מעבדות וסיורים מקצועיים

מטרת הקורס:
העמקת הידע והכרת שיטות ממשק וטכנולוגיה חדשניים בתחום ענף הצאן .בסופו יקבל המשתתף
כלים טובים ויכולות גבוהות יותר להתמודדות עם דרישות המשק המודרני.

הקורס מיועד:
לנוקדים – מגדלי עיזים וכבשים ,לחברות נותני שירותים לענף הצאן ,למעוניינים להרחיב את השכלתם
בענף ויועבר ע"י טובי המומחים בענף הצאן.
היקף הקורס :היקף הקורס כ 150-שעות (הוראה  +עבודת סיכום) לנרשמים יישלח סילבוס מפורט.
תאריך פתיחה :אוקטובר .2015
משך הקורס :שני סמסטרים ,אחת לשבוע בימי א' ,בשעות אחר הצהריים ,החל מהשעה .14:00
הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות.
עלות הקורס( .₪7430 :ניתן לשלם עד  7תשלומים .הרשמה עד לתאריך  20.09.2015תשלום מלא
במזומן ,מקנה הנחה).

תעודה:
למסיימים תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה' סמית ,המדור ללימודי חוץ.

האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,רחובות  -המדור ללימודי חוץ
מרכזת הקורס -סיגל גולדנר:
◄ טלפון08-9489709/285 :

◄ פקס08-9470171 :

◄ מיילsigalg@savion.huji.ac.il :

◄אינטרנטwww.agri.huji.ac.il :

טופס בקשה לרישום  -קורס ניהול צאן
האוניברסיטה העברית בירושלים  -הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,רחובות

המדור ללימודי חוץ
לכבוד:

הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה

או בפקס08 - 9470171 :

ע"ש רוברט ה .סמית

או בטלפון08 - 9489709/285 :

המדור ללימודי חוץ ,ת.ד12 .
רחובות 7610001

אבקש להירשם לקורס עפ"י המפורט מטה:
פרטי הנרשם:
שם מלא:
ת"ז:

/

תאריך לידה:

/

שנה

ז/נ
יום

חודש

כתובת בבית:
דוא"ל בבית:

נייד:

טלפון בבית:

:sms

 כן  לא

תפקיד:

מקום עבודה:
דוא"ל בעבודה:

פקס:

טלפון בעבודה:

שונות:
*

האם היית/ה בעבר סטודנט במדור ללימודי חוץ של הפקולטה?

 כן

אם כן ,פרט:

 לא

פרטי תשלום:
תשלום באשראי:
מס' כרטיסי
אשראי:

-

-

/

בתוקף:

-

מס' תשלומים:

תשלום בהמחאות:
מס' המחאות מצורפות:

בנק:

תשלום דרך חברה/ארגון:

(למקבלים השתתפות במימון הקורס ,יש לצרף התחייבות חתומה ע"י המוסד)

 מצורפת התחייבות חתומה

שם המוסד/ארגון:

התחייבות הנרשם :הריני מאשר כי קראתי את תנאי הרישום  /התחייבות הנרשם המופיעה לעיל ,ידועים לי נוהלי המדור בכל הנוגע ללימודים
ולנוהלי הפסקתם  /החזרי שכ"ל ו/או דמי הרשמה.

__________

___________ ____

_________________

________________

________________

תאריך

שם החותם

חתימה

תפקיד החותם

טלפון ישיר

(+חותמת עבור הארגון)

(עבור ארגון)

האוניברסיטה העברית בירושלים  -הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,רחובות ,המדור ללימודי חוץ
◄ ת"ד  12רחובות  ◄ 76100טל' ◄ 08 -9489709 :פקס' ◄ 08-9470171 :מייל ◄ sigalg@savion.huji.ac.il :אתרwww.agri.huji.ac.il :

